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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 
Núm.: 15/2016 
Dia: 15 de abril de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 12:30 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ, Alcalde President 
ALBERT ROBERT RIBOT, 1r. Tinent d'Alcalde 
JORDI OROBITG SOLE, 2n. Tinent d'Alcalde 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA, 3r. Tinent d'Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 4t. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, Regidor  Municipal 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor  Municipal 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor  Municipal 
 
DAVID REIXACH SAURA, Secretari Accidental 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense 
vot): 
 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, Regidor  Municipal 
JOAN BERNAT PANE, Regidor  Municipal 
CRISTIAN FERNANDEZ MADUEÑO, Regidor  Municipal 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El president obre la sessió i s’examina l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, celebrada el dia 8 de abril de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
15.1. – (...) 
 
15.2. – (...) 
 
15.3. – (...) 
 
15.4. – (...) 
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15.5. – (...) 
 
15.6. – (...) 
 
15.7. – (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
15.8. - APROVACIÓ DEL CONVENI  DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L'AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT i l'AJUNTAMENT DE LLORET 
DE MAR, EN EL PROGRAMA CARNET JOVE. 
 
REF EXP.: G112016000165 - CONVENI 16/16 
 
Vist que l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya 
gestiona el programa “CARNET JOVE” a Catalunya, el qual té com a 
principal objectiu facilitar, en el marc de l’actuació conjunta entre els poders 
públics i la societat civil, l’accés a les persones joves catalanes menors de 
31 anys a béns culturals i materials, als serveis i, en general, a tots aquells 
elements que contribueixin a augmentar el nivell de vida i la seva qualitat, 
d’acord amb els àmbits d’actuació del Pla Nacional de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar està interessat en continuar 
participant  en la promoció i distribució del “CARNET JOVE”, mitjançant la 
concessió d’avantatges de tipus econòmic a les persones joves titulars quan 
adquireixin productes de l’entitat o, si s’escau, quan utilitzin serveis o 
equipaments. 
 
Atès allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació als convenis interadministratius. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i l’AGÈNCIA 
CATALANA DE LA JOVENTUT de la Generalitat de Catalunya, que té per 
objecte facilitar  l’accés a les persones joves catalanes menors de 31 anys a 
béns culturals i materials, als serveis i, en general, a tots aquells elements 
que contribueixin a augmentar el nivell de vida i la seva qualitat, d’acord 
amb els àmbits d’actuació del Pla Nacional de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Els establiments o activitats inclosos en la bonificació del Carnet Jove són 
els següents: 
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- Museu del Mar 
- Jardins de Santa Clotilde 
- Masia de Can Saragossa 
- Teatre de Lloret 
- Castell de Sant Joan 
- Poblat ibèric de Puig de Castellet 
- Activitats de la Secció de Joventut 

 
SEGON.- La vigència del conveni serà des de la seva signatura i fins el  
31/12/2017, i es podrà prorrogar tàcitament per períodes anuals. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de la Joventut, a la 
Secció de Patrimoni Cultural i a la Secció de Joventut, als efectes adients. 
 
15.9. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT 
RÈNTING, DE MAQUINARI INFORMÀTIC 
 
REF EXP.: G112016000166-22/16 CM 
 
Vist l’informe emès pel Cap d’Informàtica en data 29/03/2016, a través del 
qual es posa de manifest la necessitat de contractar el subministrament, 
mitjançant rènting, de dues impressores multifunció d’alta gamma amb les 
següents prestacions mínimes: 
 
-Tecnologia d’impressió LED / LÀSER - COLOR. 
-Impressió,escaneig, copiat i fax. 
          -Impressió A3 i A4 color 
          -Velocitat: Mínim A4, 23 ppm mono i A3,23 ppm mono 
          -Velocitat: Mínim A3, 13 ppm color i A3,13 ppm color 
          -Connectivitat: USB, 10/100/1000 Ethernet. 
          -Dúplex estàndard. 
 -250 Gb mínim d’emmagatzemament intern. 
 
Atès que des de la secció d’Informàtica s’ha sol·licitat pressupost per dur a 
terme els referits subministraments a les empreses INFORMÀTICA LA SELVA 
i NETBYNET Consulting de Sistemes SL, essent el més satisfactori als 
interessos municipals el presentat per l’empresa NETBYNET Consulting de 
Sistemes SL, que ascendeix a la quantitat de 72,80 € mensuals, IVA a part, 
durant 60 mesos, i amb una quota residual de 100 €, IVA a part. L’empresa 
financera de rènting serà GRENKE RENTING. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament, amb l’empresa 
NETBYNET Consulting de Sistemes SL, l’objecte del qual consisteix en el 
rènting de dues impressores multifunció d’alta gamma, per un import de 
72,80 € mensuals, IVA a part, durant 60 mesos, i amb una quota residual 
de 100 €, IVA a part. L’empresa financera de rènting serà GRENKE 
RENTING. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/9260/20600 del pressupost municipal.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció d’Informàtica i la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
15.10. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ FINAL DE L'OBRA D'AMPLIACIÓ 
DEL MAGATZEM DE CAN SARAGOSSA, SITUADA AL PARC DE CAN 
XARDÓ 
 
REF EXP.: G112016000168 07/15 PN 
 
Vist que en data 08/06/2015 la JGL adjudicà a l’empresa ARGON  
INFORMATICA SA, el contracte administratiu d’obra consistent en l’execució 
del projecte d’Ampliació del Magatzem de Can Saragossa, per un import de 
54.878,40 € IVA a part, per una durada de 4 mesos i un més per l’execució 
de les millores. 
 
Vist que en data 10/11/2015, representants de la corporació, el redactor del 
projecte i director de l’obra i l’empresa contractista varen  signar l’acta de 
comprovació del replanteig i autorització d’inici de l’obra. 
 
Vist que en data 8/03/2016 la direcció facultativa de l’obra signà el 
Certificat Final d’obres. 
 
Vist que en data 15/03/2016, representants de la corporació, els SSTTMM , 
actuant com a direcció facultativa de l’obra i l’empresa contractista varen  
signar l’acta de recepció  de l’obra. 
 
Vist que en data 15/03/2016 l’empresa ARGON INFORMATICA SA presenta 
proposta de liquidació de l’obra als efectes de la seva tramitació i aprovació. 
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Vist que en data 18/03/2016 els serveis tècnics de planejament i gestió 
urbanística emeten informe favorable, el qual conclou el que es transcriu a 
continuació: 
 
“La quantitat total a la que ascendeix la certificació de liquidació 
presentada, correspon a l’execució de les partides contingudes en el 
projecte adjudicat, amb la substitució de : 
 

Rebaix anivellació exteriors 
edifici Per evitar que les aigües pluvials entrin a l’edifici 
Placa pladur RF 15 amb 
subestructura d'acer galvanitzat 

Per donar compliment al nivell de protecció contra el foc 
requerit per normativa. 

Trasdossat placa guix amb 
estructura senzilla Per evitar les irregularitats i humitats en paret interior. 
Pintura EI-60 en estructura 
metàl.lica 

Per donar compliment al nivell de protecció contra el foc 
requerit per normativa. 

Porta tallafoc EI2-C 60 1 fulla 
100x205 

Per donar compliment al nivell de protecció contra el foc 
requerit per normativa, es varia de  2 fulles segoins 
projecte a  1. 

Impermeabilització i 
pavimentació passadís exterior 

Per evitar entrada d’aigua per paret de mamposteria 
existent molt  erosionada. 

Mur exterior maó massís 15cm 
 Per salvar el desnivell entre el talús i la platafoma d’accés 
al magatzem. 

 
L’import total de liquidació de l’obra ascendeix a la suma de 58.230,42 € 
IVA a part, la diferència existent amb l’import adjudicat representa un 6,11 
% que no  supera el 10% de l’import d’adjudicació del contracte, per la qual 
cosa, i d’acord amb allò establert a l’article 107.3 del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector 
públic , aquesta liquidació pot aprovar-se per Junta de Govern Local sense 
necessitat de prèvia modificació del contracte. 
 
És per tot això que s’informa favorablement la proposta de certificació de 
liquidació que ascendeix a un total de 58.230,42 € IVA a part, el que 
s’informa als efectes oportuns sens perjudici, per descomptat del que 
l’òrgan competent consideri més adient.” 
 
Vist allò que disposa l’article 53 del Dcret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Muncipal i de Règim Local de 
Catalunya, així com l’article 235 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 17 
de novembre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
Vista la resolució de l’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, l’òrgan 
competent per la present decisió es la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local,  ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR la certificació de liquidació final de l’obra consistent en 
l’execució del projecte d’Ampliació del Magatzem de Can Saragossa, 
adjudicada a ARGON  INFORMATICA SA per un import total 58.230,42  IVA 
a part.  
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SEGON.- COMUNICAR aquest acord a ARGON  INFORMATICA SA, a la 
intervenció municipal i a la Secció de planejament i gestió urbanística. 
 
15.11. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ FINAL DE L'OBRA D'ENDERROC 
DE L'EDIFICACIÓ SITUADA A L'AV. VILA DE BLANES 2-4 DE LLORET 
DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000170 14/15 PN 
 
Vist que en data 08/01/2016 la Junta de Govern Local adjudicà a l’empresa 
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU, el contracte administratiu d’obra 
consistent en l’execució de les obres d’Enderroc de l’Edificació situada a 
l’Av. Vila de Blanes 2-4, per un import de 28.574,00 € IVA a part, per una 
durada de 3 setmanes. 
 
Vist que en data 01/03/2016, representants de la corporació, el redactor del 
projecte i director de l’obra i l’empresa contractista varen  signar l’acta de 
comprovació del replanteig i autorització d’inici de l’obra. 
 
Vist que en data 21/03/2016 la direcció facultativa de l’obra signà el 
Certificat Final d’obres. 
 
Vist que en data 01/04/2016 representants de la corporació, la direcció 
facultativa de l’obra i l’empresa contractista varen  signar l’acta de recepció  
de l’obra. 
 
Vist que en data 01/04/2016 l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURA SLU 
presenta proposta de liquidació de l’obra als efectes de la seva tramitació i 
aprovació. 
 
Vist que en data 01/04/2016 els serveis tècnics de planejament i gestió 
urbanística emeten informe favorable, el qual conclou el que es transcriu a 
continuació: 
 
“La quantitat total a la que ascendeix la certificació de liquidació 
presentada, correspon a l’execució de les partides contingudes en el 
projecte adjudicat, amb la disminució i escreix d’amidament en les partides: 
 

2.01 Desmontatge, acondicionament i transport de 
coberta…  En obra s’ha trobat que era una doble coberta. 
3.10 Enderroc de solera de formigó en massa i 
paviment… N’han sortit més m3 a causa del gruix 

4.01 Arrebosat a bona vista sobre parament vertical S’ha realitzat tota la superfície de la mitgera. 

4.04 Envà pluvial de planxes planes… 
No s’ha realitzat, per tal de que l’acabat tingues un 
acabat  més de  tractament de façana. 

 
L’import total de liquidació de l’obra ascendeix a la suma de 28.574 € IVA a 
part, la diferència existent amb l’import adjudicat és d’un 0 %, trobant-se 
per tant en el marge establert a l’article 107.3 del RDL 3/2011, de 14 de 
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novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector 
públic. 
 
És per tot això que s’informa favorablement la proposta de certificació de 
liquidació que ascendeix a un total de 28.574 € IVA a part, el que s’informa 
als efectes oportuns sens perjudici, per descomptat del que l’òrgan 
competent consideri més adient.” 
 
Vist allò que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, així com l’article 235 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 17 
de novembre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
Vista la resolució de l’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, l’òrgan 
competent per la present decisió es la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local,  ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR la certificació de liquidació final de l’obra consistent en 
l’execució de les obres d’Enderroc de l’Edificació situada a l’Av. Vila de 
Blanes 2-4, adjudicada a ARTIFEX INFRAESTRUCTURA SLU per un import 
total 28.574  IVA a part.  
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a ARTIFEX INFRAESTRUCTURA SLU, a 
la intervenció municipal i a la Secció de planejament i gestió urbanística. 
 
15.12. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TASQUES ESPECIALITZADES DE TIPUS 
TÈCNIC I D'ACOLLIDA AL TEATRE DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000173 (Exp. 18/15 PO) 
 
Vist que en data 27/11/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent 
en la realització de tasques especialitzades de tipus tècnic i d’acollida al 
Teatre de Lloret de Mar, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el 
procediment obert, a tal efecte, i va aprovar el plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- FRANMAC SC 
Plica núm. 2.-  ALBERT CASANOVAS PASCUAL 
Plica núm. 3.- AUDIOSELVA SL 
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Plica núm. 4.- NORDPRODUCCIONS-EVENTS SL 
Plica núm. 5.- LINK PRODUCCIONS SL 
Plica núm. 6.- GOBELIN PROJECTES SL 

 
Vist que en dates 16/02/2016, 17/02/2016 i 11/04/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 13/04/2016 per 
a valorar les pliques presentades i, després d’efectuar les pertinents 
valoracions, va proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació 
d’aquest contracte a l’empresa AUDIOSELVA SL, d’acord amb el següent: 
 
 

Plica núm. 3.- 
AUDIOSELVA SL 

Descripció Preu/hora 
 €, IVA a part 

 Tècnic de llum  18,50 
 Tècnic de so 18,50 
 Auxiliar tècnic 17,50 
 Cap tècnic 19,00 
 Personal de càrrega i 

descàrrega 
15,00 

 Cap de sala 19,50 
 Personal de taquilla 20,50 
 Acomodadors 14,60 
Millores  80 hores globals de tasques gratuïtes 

d’esdeveniments que es facin al teatre al 
marge de la temporada estable al teatre a 
l’any 

 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, i 25 i ss. 
del Reial Decret 817/2009, de 30 d’octubre, en relació a l’adjudicació de 
contractes de serveis mitjançant procediment obert. 
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, relatiu al requeriment que l’òrgan de contractació ha 
d’efectuar al licitador que hagi presentat la millor oferta als efectes de poder 
procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a l’empresa AUDIOSELVA SL  per tal de què, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de la garantia definitiva 
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per un import de 6.551,90 €, d’acord amb el que disposa a la clàusula 12 
del plec, i presenti la següent documentació:  
 

1. Còpia autenticada del DNI del signant de la proposició.  
2. Còpia autenticada de l’escriptura de constitució de la societat (si és 

persona jurídica) o de la seva modificació posterior, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la 
representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat 
pel lletrat funcionari de l'Administració pública.  

3. En cas d’haver concorregut a la licitació mitjançant unió temporal, 
cadascuna de les empreses que la formen haurà d’aportar la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits per 
contractar previstos en aquesta clàusula.     

4. Documentació acreditativa d’estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.   

5. Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva 
d’acord amb el que disposa a la clàusula 5ª del present plec i d’haver 
abonat les despeses relatives als anuncis i publicacions efectuades 
per un import de 53,76 €. 

6. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 3/2011. 

7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
acreditant documentalment haver prestat serveis de contingut anàleg 
als que són objecte del present contracte en teatres públics o privats, 
duran un termini mínim d’un any, sempre que s’hagin prestat 
durant els darrers 5 anys, d’acord amb l’art. 78.a) del RD Legislatiu 
3/2011.  

8.  En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de    
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o de la Generalitat de 
Catalunya, es podrà aportar Certificació expedida per aquest o Fitxa 
impresa de la inscripció, juntament amb una Declaració responsable 
del licitador manifestant que les circumstàncies de la inscripció no 
han experimentat variació. La Inscripció en el Registre acreditarà 
l’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, solvència econòmica i financera, i classificació, 
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de 
contractar. La solvència tècnica i professional no quedarà acreditada 
amb la inscripció al Registre i s’haurà d’acreditar expressament allò 
previst en l’apartat 7 d’aquesta clàusula.   

9. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles 
danys i perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 600.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 150.000 €.  

10.Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als jutjats i 
 tribunals espanyols per a totes les incidències que de manera directa 
o indirecta  puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al 
fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.  
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SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 
TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a  
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 3333/22799 del 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de Comunicació Cultural. 
 
15.13. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE CONSERGERIA, VIGILÀNCIA 
I CONTROL D'ACCÈS EN EDIFICIS MUNICIPALS. 
 
REF EXP.: G112016000174 (Exp. 06/16 PO) 
 
Vist l’informe emès en data 13/04/2016 per la Cap d’Organització i RRHH, a 
través del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del 
servei consistent en consergeria, vigilància i control d’accés en edificis 
municipals, conforme a allò establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vist el plec de condicions economicoadministratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei 
consistent en consergeria, vigilància i control d’accés en edificis municipals, 
i obrir la convocatòria corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest 
contracte es dugui a terme mitjançant el procediment obert i tramitació 
ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions econòmic administratives 
i jurídiques regulador del procediment obert per a l’adjudicació de 
l’esmentat contracte de serveis. D’acord amb allò establert en la clàusula 8 
del plec de condicions que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini 
de 26 dies naturals per presentar les proposicions, comptats a partir de 
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l’endemà al de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí 
Oficial de la Província o DOGC. 
 
TERCER.- D’acord amb el que preceptua  l’article 277.1 del DL 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, exposar l’esmentat Plec de condicions per un termini de 
20 dies hàbils a comptar a partir de la publicació del darrer anunci publicat 
al Butlletí Oficial de la Província o al DOGC. 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
15.14. - AQUALIA SERVEI DE DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE 
REVISIÓ DE PREUS ANY 2016 
 
REF EXP.: G222016000051  
 
En relació a la sol·licitud num. E2016005808, de l’empresa AQUALIA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA., adjudicatària a partir del 1 de gener de 
2006 del servei de distribució d’aigua potable per acord del Ple de 1 de 
desembre del 2005, en que demana la revisió de preus per al 2016, i 
d’acord amb l’informe emès pels serveis de la Intervenció Municipal es 
desprèn que: 
 
1) La clàusula 26.1 del  Plec de clàusules que regeix el servei disposa que:  
 
El concessionari té dret a la revisió anual de la seva retribució, als efectes 
de mantenir l’equilibri economicofinancer de la concessió amb referència a 
la seva oferta inicial. Aquesta revisió s’ha de fer de la següent manera: 
 

a) El preu unitari ofert s’ha d’actualitzar anualment, d’acord amb 
les variacions de l’ índex de preus al consum en l’àmbit estatal 
i publicat per l’organisme oficial competent, amb efectes a 1 de 
gener de cada any. 

 
2) Per l’any 2015, l'IPC estatal ha estat del  0,00 %. 
 
3) El preu per al 2015 aprovat per Junta de Govern Local de data 28/12/15,  
va ser de 0, 4426 €/m3 arrodonit a  la dècima  0,44 € /m3.   
 
4) El volum d’aigua facturat durant l’exercici de 2015 ha estat de 5.581.236 
m3 que, d’acord amb l’estudi econòmic financer, són la base per a calcular 
la retribució del concessionari. 
 
5) L’annex 2 del plec de condicions on s’estableix el Projecte d’explotació 
del servei (a preus 2005)  la  previsió d’ingressos i despeses es calcula 
sobre la base estimada de facturació de 5.844.634 m3/any i al preu de 0,32 
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€/m3, essent el benefici estimat pel concessionari de 125.148,17. 
 
6) Aplicant els IPC aprovats a desembre 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 sobre la previsió d’ingressos i despeses, el 
concessionari obté dèficit.  
 
7) L’article 199 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, disposa 
que  L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. 
 
L’article 249.b) del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) disposa, pel que fa als deures de 
l'ens concedent en relació al servei objecte de concessió que haurà de 
mantenir l’equilibri financer de la concessió. A aquest efecte, ha de 
compensar econòmicament el concessionari, per raó de les modificacions 
que li ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o disminueixin 
la retribució, i ha de revisar les tarifes i subvencions quan, encara que no hi 
hagi modificacions del servei, circumstàncies anormals i imprevisibles 
sobrevingudes determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de l’equilibri 
econòmic. 
 
L’article  302 del ROAS disposa que la revisió extraordinària és procedent, 
d’ofici o a sol·licitud del concessionari, en cas de desequilibri econòmic de la 
concessió, per circumstàncies que siguin independents de la bona gestió del 
contractista, mitjançant la compensació econòmica o a través de la revisió 
de les tarifes i de les subvencions, si s’escau. 
 
L’escassa concreció normativa alhora d’acotar el risc imprevisible i el 
manteniment de l’equilibri financer ha provocat que existeixi nombrosa 
jurisprudència al respecte de la que es dedueix que, per una banda el 
desequilibri en l’economia del contracte ha d’haver-se produït per 
circumstàncies alienes a la bona gestió de l’empresari que aquest no hagués 
pogut preveure normalment i per l’altra, la necessitat del repartiment del 
desequilibri entre ambdues parts, de manera que  no és converteixi en una 
garantia ordinària dels interessos del concessionari, a mode d’assegurança 
gratuïta que cobreixi tots els riscos de l’empresa traslladant-los íntegrament 
a la res pública, en contra del que constitueix l’essència mateixa de la 
institució i els seus límits naturals (STS 09/10/1987). 
 
8) Sobre l’últim preu revisat abans de l’arrodoniment 0,4426  €/m3, s’aplica 
l’IPC de 2015 del 0,00 %, essent el preu resultant de 0, 4426 €/m3.  
 
De la revisió dels costos previstos inicialment al plec de condicions 
mitjançant l’aplicació de l’IPC dels diferents exercicis es dedueix que no es 
manté l’equilibri financer de la concessió i s’obté dèficit que assumit a parts 
iguals entre el concessionari i l’ajuntament representa un increment del 
preu unitari de retribució del servei de 0,005940 € per m3. Si s’aplica sobre 
el preu obtingut després de l’increment de l’IPC resulta un preu, per al 
2015, de 0,4485 €/m3, que arrodonit a la dècima resulta 0,45 €/m3, la qual 



 

13 
 

cosa representa un increment del 2,27% sobre el preu de 2014. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aplicar a partir de l'1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 
2016 el preu de  0,4485 €/m3 que, arrodonit al dècima, és de 0,45 €/m3. 
Aquest preu s’aplicarà sobre el volum de l’exercici de 2015 que ha estat de 
5.581.236 m3, prorratejant-se per 12 mensualitats a raó de 209.296,35 € 
més l’IVA corresponent.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a Aqualia, S.A. i a la unitat de 
pressupostos i comptabilitat. 
 
15.15. - APROVACIO DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000052  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
CERRAJERIA HNOS ESCORIZA, S.L. – Obra adequació de la 
coberta de Can Saragossa 

10.315,61 

SUMA TOTAL ............ 10.315,61 € 
 
FASE ADO CODI 240 
 
CREDITOR EUROS 
TRANSPORTS PUJOL-PUJOL, S.L. – Acompte dèficit urbà 4t. 
Trimestre 2015 

45.911,53 

TRANSPORTS PUJOL-PUJOL, S.L. – Acompte dèficit urbà art. 
IV any 2014, segons acord JGL 27/11/15 

4.745,41 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR.- Servei de conservació i 
millora de les Zones verdes mes de gener 2016 

20.666,51 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR.- Servei de conservació i 
millora de les Zones verdes mes de febrer 2016 

20.666,51 

ITISA- Treballs reparació aire condicionat centre Socio 
Cultural 

7.852,17 

OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. – Actuacions al passatge 
de Cullar i col·locació màstils Nova Caserna 

7.231,95 

GAMA MH 2014, SL – Desmuntatge, trasllat i muntatge de 
prestatgeries a magatzem arxiu plaça de Braus 

11.986,26 

UTE PISCINA LLORET – Cursos de natació mes de març 2016 23.952,07 
BENITO URBAN, S.L.U. – Subm. 20 bancs neobarcino 4.598,00 
GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Tractament resta planta 
triatge mes de març 2016 

345.949,96 
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GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Tractament de rebuig dipòsit 
controlat març 2016 

22.986,98 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pk. Zona Esportiva 
Pl. De Braus mes de març 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pk. Pere Torrent 
mes de març 2016 

11.969,20 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pk. Sa Caleta març 
2016 

11.890,25 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pk. Barri Pescadors 
mes de març 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pk. Costa Carbonell 
mes de març 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pk. Fenals mes de 
març 2016 

11.748,13 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS – Serveis Postals mes de 
març 2016 

11.471,76 

JORDAN ORTEGA, FEDERICO – Servei manteniment 
informàtic anual Ordinadors Biblioteca any 2016 

6.498,58 

CLECE, S.A. – Servei neteja mes de març 2016 114.259,72 
MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS – Subm. Caixer 
automàtics i lectors pàrquing Pl. Pere Torrent 

21.294,98 

SUMA TOTAL ............ 740.924,36 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
JARDI, PEDRA I ARIDS, S.L. – Treballs reposició arbres amb 
maquinària específica 

12.536,08 

CONSTRUCCIONES JOVICRIS, S.L. – Treballs reparació 
escocells del carrer Mèxic 

6.231,50 

SUMA TOTAL ............ 18.767,58 € 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER: Acorda aprovar l’autorització i disposició, que respectivament, 
figura a l’ anterior relació (fase AD CODI 220), d’import 10.315,61 euros, 
corresponents a compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 
SEGON: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import 
740.924,36 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase O CODI 400), d’import 
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18.767,58 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
15.16. – (...) 
 
15.17. – (...) 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
15.18. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les liquidacions relacionades, pels  conceptes que en cada cas  s’hi 
detallen: 
 

PERIODE CONCEPTE IMPORT 

21/03 AL 24/03 CURSOS MUNICIPALS 18,50 
21/03 AL 24/03 VENDA ENTRADES MUSEUS I JARDINS 6.077,00 
21/03 AL 24/03 APARCAMENTS MUNICIPALS 9.549,10 
21/03 AL 24/03 GRUA POLICIA 640,00 
21/03 AL 24/03 IMMOBILITZACIÓ POLICIA 95,00 
21/03 AL 24/03 MULTES OMCC/OMVP POLICIA 660,00 
21/03 AL 24/03 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 67,50 
21/03 AL 24/03 IMPOST CONSTRUCCIÓ  518,72 
21/03 AL 24/03 TAXA  URBANÍSTICA 127,00 
21/03 AL 24/03 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 15,50 
21/03 AL 24/03 CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM 55,00 
21/03 AL 24/03 PARDÓ CEMENTIRI 100,00 
21/03 AL 24/03 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 1.150,57 
21/03 AL 24/03 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 790,10 
21/03 AL 24/03 PADRÓ GOSSOS 13,00 
21/03 AL 24/03 LLAR D’INFANTS 130,00 
21/03 AL 24/03 ABONAMENT TRANSPORT 568,90 
21/03 AL 24/03 PUBLICACIONS BUTLLETI 390,19 
21/03 AL 24/03 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 4.290,00 
21/03 AL 24/03 ACTIV. COMERCIALS, INDUST. O SERV. 2.250,00 
21/03 AL 24/03 MERCADERIES 30,00 
21/03 AL 24/03 RESERVES ESPAI VIA PÚBLICA 2.610,00 
21/03 AL 24/03 PLUSVALUA 9.033,33 
26/03 AL 08/04 ESCOLES I CURSETS 129,33 
26/03 AL 08/04 CURSOS MUNICIPALS 344,00 
26/03 AL 08/04 ABOCADOR/TRACTAMENT RESIDUS 385.604,28 
26/03 AL 08/04 VENDA DE LLIBRES 11,00 
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26/03 AL 08/04 VENDA ENTRADES MUSEUS I JARDINS 17.454,35 
26/03 AL 08/04 SUBMINISTRAMENT AIGUA 6.787,66 
26/03 AL 08/04 APARCAMENTS MUNICIPALS 29.293,15 
26/03 AL 08/04 GRUA POLICIA 1.975,00 
26/03 AL 08/04 PUPILATGE POLICIA 407,00 
26/03 AL 08/04 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 319,85 
26/03 AL 08/04 IMPOST CONSTRUCCIÓ  14.485,73 
26/03 AL 08/04 TAXA URBANÍSTICA 660,00 
26/03 AL 08/04 CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM 55,00 
26/03 AL 08/04 PADRÓ CEMENTIRI 4.000,00 
26/03 AL 08/04 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 2.363,83 
26/03 AL 08/04 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 1.084,60 
26/03 AL 08/04 PADRÓ GOSSOS 39,00 
26/03 AL 08/04 IMPOST BÉNS IMMOBLES 343,57 
26/03 AL 08/04 ABONAMENT TRANSPORT 1.103,40 
26/03 AL 08/04 COMPENSACIÓ CONSUM PISCINA 18.418,10 
26/03 AL 08/04 PUBLICACIONS BUTLLETÍ 257,16 
26/03 AL 08/04 FIANCES CONTRACTES 1.160,40 
26/03 AL 08/04 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTÀCIA 6.821,89 
26/03 AL 08/04 CANON INSTAL.LACIONS 8.098,00 
26/03 AL 08/04 LLOGUER PARADA MERCAT 18,15 
26/03 AL 08/04 LLOGUER PARKING 145,20 
26/03 AL 08/04 ALTRES INSTAL.LACIONS 200,00 
26/03 AL 08/04 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 14.469,62 
26/03 AL 08/04 ACTIV. COMERCIALS, INDUST. O SERV. 975,00 
26/03 AL 08/04 OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA 1.136,67 
26/03 AL 08/04 MOSTRES COMERCIALS 3.200,06 
26/03 AL 08/04 MÀQUINES EXPENEDORES 29,20 
26/03 AL 08/04 MERCADERIES 415,80 
26/03 AL 08/04 OCUPACIÓ INSTAL.LACIÓ TELEFONIA 7.095,60 
26/03 AL 08/04 TAULES I CADIRES 27.883,30 
26/03 AL 08/04 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 31,00 
26/03 AL 08/04 PLUSVALUA 12.875,20 
26/03 AL 08/04 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 143,60 
26/03 AL 08/04 FOTOCOPIES 550,00 

  609.564,11 
 
Importa el present càrrec la quantitat de  609.564,11 €. 
 
15.19. - APROVACIÓ PREUS EXCURSIÓ PORT AVENTURA 
 
Vist que l’ordenança  que regula els Preus Públics Municipals estableix que 
la Junta de Govern Local  fixarà el preu d’aquelles activitats organitzades 
per l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte amb altres entitats.   
 
Vist que segons informe emès per el departament de Joventut d’aquest 
Ajuntament  on s’estableix que el proper dia 29 de maig han previst 
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l’organització d’una excursió a Port Aventura . 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar l’organització d’una excursió a Port Aventura per al 
diumenge dia 29 de maig d’enguany i fixar els següents preus: 
  
     -   Adult: 53 € 

- Amb carnet Jove i menors d’edat: 42 € 
- sènior (+ de 60): 46 € 
- Esplais Lloretencs que vinguin en grup:  40 € 
- Sols viatge: 28 € 

 
SEGON.-  Notificar el present acord al Departament de Joventut  i a la 
Intervenció Municipal als efectes escaients.  
 
15.20. - RELACIO DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000387  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les següents relacions: 
 
NÚM RELACIÓ CONCEPTE IMPORT 

35/16 CONCEPTES VARIS (E) 5.215,23 
36/16 CONCEPTES VARIS (E) 4.480,49 
37/16 CONCEPTES VARIS (V) 7.499,63 

TOTAL   17.195,35 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 17.195,35 euros. 
 
15.21. - PADRONS ANUALS IBI, RÚSTICA, ARBITRIS MUNICIPALS I 
CEMENTIRI 
 
REF EXP.: G212016000402  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
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PRIMER - Aprovar les següents llistes cobratories:           
 
Taxa RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 2.754.244,80 € 
Taxa TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES 1.346.582,80 € 
Taxa RECICLATGE D’ESCOMBRARIES 814.602,54 € 
Taxa CLAVAGUERAM 740.481,46 € 
Taxa GUAL 95.725,02 € 
Taxa CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI 58.888,00 € 
Impost s/ BENS IMMOBLES URBANA 16.967.879,03 € 
Impost s/ BENS IMMOBLES RUSTICS 2.368,19€  
  
SEGON - Fixar el termini de cobrament dels esmentats tributs en la forma 
següent: 
 

a)  - Del 13 de juny al 12 d’agost de 2016 en període voluntari, tots 
els dies feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat 
col·laboradora de la recaptació de l’exercici 2016, directament per les 
seves oficines i els terminals SERVICAIXA. 
 b) - A partir del 13 d’agost de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament  amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei 
de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva,  situat en el C/ 
Joan Fuster i Ortells, 8, baixos. 

 
3r. - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments mitjançant 
Entitats Bancàries o Caixes d’Estalvis de la localitat. 
 

SERVEIS URBANISME 
 

OBRES 
 
15.22. – (...) 
 
15.23. – (...) 
 

SERVEIS TURÍSTICS I DE PROMOCIÓ 
 

COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
15.24. – (...) 
 

SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 
 

MEDI AMBIENT I MOBILITAT 
 
15.25. – (...) 
 
15.26. – (...) 
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ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS 

 
15.27. – (...) 
 

OBRA PÚBLICA I SERV. PÚB. DE MANTENIMENT 
 
15.28. - APROVACIO DE BASES TECNIQUES PER RENOVACIO DE 
PAVIMENTS A DIVERSOS CARRERS DE LA POBLACIO, CAMPANYA 
2016 
 
REF EXP.: M332016000009  
 
FETS: 
 
D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals, han redactat les bases 
tècniques per a la renovació de paviments a diversos carrers de la població 
(campanya 2016), amb un pressupost d’execució de 79.234,19€, abans 
d’IVA. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
S’apliquen a aquest expedient els articles 52 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya i els arts. 34, 35 i 37.6 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar les bases tècniques per a la renovació de paviments a 
diversos carrers de la població (campanya 2016), amb un pressupost 
d’execució de 79.234,19€, abans d’IVA. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
  


